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ACÓRDÃO
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APELADO: Caixa Seguradora S. A. (Adv. Carlos Antônio Harten Filho – OAB/PE 19.357-
A)

APELAÇÃO.  FINANCIAMENTO  HABITACIONAL.  PACTO
ADJETO  DE  SEGURO.  MORTE  DO  SEGURADO.  SUICÍDIO
COMETIDO  NOS  PRIMEIROS  DOIS  ANOS  APÓS  A
ASSINATURA DO CONTRATO.  NEGATIVA DE COBERTURA.
PRETENSÃO  DE  PROVA  DA  PREMEDITAÇÃO.  CRITÉRIO
SUBJETIVO.  SÚMULAS  105,  DO  STF,  E  61,  DO  STJ.
ENTENDIMENTO  SUPERADO  PELO  NOVO  CC  (ART.  798).
CRITÉRIO OBJETIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“[…] na  vigência  do  Código  Civil  de 1916,  o  Supremo Tribunal
Federal,  na função de intérprete da lei  federal,  e posteriormente
Corte Superior, firmaram entendimento de que apenas o suicídio
premeditado  do  segurado  excluía  a  indenização.  Confira-se,  a
propósito, o teor das referidas súmulas: Súmula 105/STF - Salvo se
tiver  havido  premeditação,  o  suicídio  do  segurado  no  período
contratual  de  carência  não  exime o segurador  do  pagamento  do
seguro.  Súmula 61/STJ -  O seguro de  vida  cobre o suicídio não
premeditado. Com a entrada em vigor do novo Código Civil, esta
Corte  Superior,  inicialmente,  manteve  o  entendimento  de  que
apenas a premeditação excluiria o pagamento da indenização do
seguro na hipótese de suicídio, conforme se verifica no seguinte
julgado  da  SEGUNDA  SEÇÃO  desta  Corte  Superior,  […].
Posteriormente, contudo, esta Corte Superior passou a considerar
que o Código Civil de 2002 teria dado tratamento diverso à matéria,
estabelecendo um critério objetivo (carência de dois anos), em vez
do critério subjetivo da premeditação. (STJ - Resp 1.584.432 – RS –
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – Decisão Monocrática – DJe
25/11/2016)

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como



partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos
do voto do relator, integrando a decisão a certidão de fl. 223.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta contra  sentença  que  julgou
improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de seguro de vida promovida por
por Jacqueline Bezerra Torres e outros em desfavor da Caixa Seguradora S. A.

Na sentença, o magistrado entendeu que o suicídio cometido antes do
prazo  de  dois  anos  contados  a  partir  da  assinatura  do  contrato  de  financiamento
imobiliário não está alcançado pela cobertura, nos termos do art. 798, do CC. De outro
lado, determinou a devolução aos autores do montante correspondente à reserva técnica já
formada, nos moldes do art. 797, parágrafo único, do CC.

Inconformados, os autores recorrem aduzindo que o magistrado não
considerou  os  termos  das  súmulas  105,  do  STF,  e  61,  do  STJ.  Assevera  não  ter  sido
demonstrada, pela seguradora, a premeditação, bem assim que mesmo após a vigência do
novo Código Civil o STJ tem aplicado as referidas súmulas.

Ressalta  não  haver  provas  de  que  o  segurado  suicidou-se
premeditadamente, visando favorecer seus beneficiários, devendo tal ônus recair sobre a
seguradora, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Ao final, pede o provimento do
recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.

Em sede de contrarrazões, o promovido alega não haver cobertura
para  o  suicídio  praticado  nos  dois  primeiros  anos  de  contrato.  Ao  final,  pleiteia  o
desprovimento do recurso.

O Ministério Público apontou vício de representação do recorrido, em
razão de as procurações e substabelecimentos conterem apenas a reprodução eletrônica da
assinatura dos advogados. Não se manifestou quanto ao mérito.

É o que importa relatar. 

VOTO

No que toca ao  vício  de  representação,  entendo ser  desnecessário
exigir que todas as procurações e substabelecimentos sejam assinadas de próprio punho
pelos procuradores. 

É  que  não  foi  suscitada  qualquer  dúvida  quanto  à  validade  dos
documentos, tampouco apontada suspeita de fraude. Neste particular, o art. 422, do CPC,



assevera que  “qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a
fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas
representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por
aquele contra quem foi produzida”.

Isto  posto,  não  havendo  dúvida  quanto  à  autenticidade  dos
documentos, rejeito a preliminar ventilada pelo Ministério Público.

No mérito, a controvérsia devolvida à Corte reside em definir se os
autores,  esposa  e  filhos  do  Sr.  Marciel  Martins  Pereira,  segurado  da  recorrida,  Caixa
Seguros S.  A.,  tem direito à indenização pela  morte do referido senhor,  decorrente de
suicídio praticado dois meses após a assinatura do contrato.

Segundo os recorrentes, as súmulas 1051, do STF, e 612, do STJ, ambas
anteriores  ao  Código  Civil  de  2003,  não  estariam  superadas,  daí  porque  caberia  à
seguradora demonstrar que o suicídio teria sido premeditado, objetivando beneficiá-los.

Em que pese o esforço dos recorrentes em convencer esta Corte da
tese sustentada, penso que o recurso não merece acolhida. É que, como bem lembra o
Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  “[…]  na  vigência  do  Código  Civil  de  1916,  o
Supremo Tribunal  Federal,  na  função  de  intérprete  da  lei  federal,  e  posteriormente
Corte  Superior,  firmaram  entendimento  de  que  apenas  o  suicídio  premeditado  do
segurado excluía a indenização. Confira-se, a propósito, o teor das referidas súmulas:
Súmula  105/STF  -  Salvo  se  tiver  havido  premeditação,  o  suicídio  do  segurado  no
período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. Súmula
61/STJ - O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. Com a entrada em vigor do
novo Código Civil, esta Corte Superior, inicialmente, manteve o entendimento de que
apenas a premeditação excluiria o pagamento da indenização do seguro na hipótese de
suicídio, conforme se verifica no seguinte julgado da SEGUNDA SEÇÃO desta Corte
Superior, […]. Posteriormente, contudo, esta Corte Superior passou a considerar que o
Código Civil de 2002 teria dado tratamento diverso à matéria, estabelecendo um critério
objetivo (carência de dois anos), em vez do critério subjetivo da premeditação. (STJ -
Resp 1.584.432 – RS – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – Decisão Monocrática – DJe
25/11/2016)

Tal  como  ressaltou  o  eminente  Ministro,  as  duas  súmulas  foram
editadas antes do novo Código Civil, que estabeleceu critério objetivo para a exclusão da
cobertura do seguro de vida nos casos de suicídio. Para melhor compreensão, transcreve-
se o dispositivo que materializa a intenção do legislador:

Art.  798.  O  beneficiário  não  tem  direito  ao  capital  estipulado
quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência

1 O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado.
2 Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento

do seguro.



inicial  do  contrato,  ou  da  sua  recondução  depois  de  suspenso,
observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Evidente,  portanto, que o código civil aboliu a adoção de critérios
subjetivos, certamente para dar mais segurança aos contratantes, que passaram a ter um
parâmetro objetivo seguro. Ademais, diversamente do que defende o recorrente, o STJ tem
decidido  reiteradamente  pela  tese  sustentada  na  sentença,  decidindo,  inclusive,
monocraticamente os recursos que aportam naquela Corte, conforme é possível conferir a
diante:

“Durante os dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro
de vida, o suicídio é risco não coberto. Deve ser observado, porém,
o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva
técnica  já  formada  (Código  Civil  de  2002,  art.  798  c/c  art.  797,
parágrafo único).  2.  O art.  798 adotou critério  objetivo temporal
para  determinar  a  cobertura  relativa  ao  suicídio  do  segurado,
afastando o critério subjetivo da premeditação. Após o período de
carência  de  dois  anos,  portanto,  a  seguradora  será  obrigada  a
indenizar, mesmo diante da prova mais cabal de premeditação. 3.
Recurso especial provido" (REsp nº 1.334.005/GO, Rel. para acórdão
Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  Segunda  Seção,  DJe
23/6/2015)

“De acordo com a redação do art. 798 do Código Civil de 2002, a
seguradora  não  está  obrigada  a  indenizar  o  suicídio  ocorrido
dentro  dos  dois  primeiros  anos  do  contrato.  2.  O  legislador
estabeleceu  critério  objetivo  para  regular  a  matéria,  tornando
irrelevante  a  discussão  a  respeito  da premeditação da  morte,  de
modo a conferir maior segurança jurídica à relação havida entre os
contratantes. 3. Agravo regimental provido”. (AgRg nos EDcl nos
EREsp Nº 1.076.942/PR, Rel. para acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Segunda Seção, DJe 15/6/2015)

“Esta Corte Superior firmou entendimento de que o 'art. 798 adotou
critério objetivo temporal para determinar a cobertura relativa ao
suicídio  do  segurado,  afastando  o  critério  subjetivo  da
premeditação'  (REsp  1.334.005/GO,  Relator  o  Ministro  Paulo  de
Tarso Sanseverino, Relatora para acórdão a Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 23/6/2015). 2.
Verificado o suicídio dentro do período de dois anos da contratação
do  seguro,  não  é  devido  o  pagamento  do  capital  segurado.  3.
Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento."  (AgRg  no  REsp  nº
1.242.744/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/4/2016)



RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  SEGURO  DE  VIDA.  SUICÍDIO.
PERÍODO  DE  CARÊNCIA.  EXCLUSÃO  DE  COBERTURA.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA
61/STJ. 1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro
de vida na hipótese de suicídio do segurado durante o prazo de 2
anos de carência.  2.  Critério temporal objetivo estabelecido pelo
Código  Civil  de  2002  (art.  798),  não  havendo necessidade  de  se
cogitar  de  premeditação.  Julgados  desta  Corte  Superior.  3.
Superação do  entendimento consolidado na Súmula 61/STJ,  que
fica restrito aos seguros contratados na vigência do Código Civil de
1916. 4. Caso concreto em que o contrato foi celebrado na vigência
do  Código  Civil  de  2002,  sendo  válida,  portanto,  a  exclusão  da
cobertura. (STJ - Resp 1.584.432 – RS – Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino – Decisão Monocrática – DJe 25/11/2016)

No mesmo sentido,  repetem-se os precedentes: (STJ – Ag Resp nº
1.065.074  -  SP  –  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Boas  Cuevas  –  Decisão  Monocrática  –  DJe
08/05/2017); (STJ – Resp nº 1.622.712 – SC – Min. Marco Buzzi – Decisão Monocrática - Dje
04/04/2017); (STJ – Ag Resp nº 1.082.546 - SP – Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira – Decisão
Monocrática – DJe  31/05/2017).

Isto posto, não enxergo razões para reformar a sentença, eis que a
decisão  está  em consonância  com a  jurisprudência  mais  moderna  do  STJ,  daí  porque
rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no
mérito, negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Dr.  Gustavo  Leite  Urquiza,  Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena  para
substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.



Desembargador João Alves da Silva
Relator


